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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Temperaturer, frost.
Stikprøvekontrolleret frosttemperaturer i frostrum. Ingen
Kanalholmen 25

anmærkninger.

2650 Hvidovre

Hygiejne: Rengøring: Transport, rengøring.

18185636

Stikprøvekontrolleret rengøringsstandarden i virksomhedens

5716

transportmiddel. Ingen anmærkninger.
Periodisk rengøring. Stikprøvekontrolleret
1

rengøringsstandarden i frostrummet. Ingen anmærkninger.

1

Hygiejne: Vedligeholdelse: Transport, vedligeholdelse.

1

Stikprøvekontrolleret vedligeholdelsesstandarden i

1

virksomhedens transportmiddel. Ingen anmærkninger.
Vedligeholdelse. Stikprøvekontrolleret
vedligeholdelsesstandarden i frostrummet. Ingen
anmærkninger.
Virksomhedens egenkontrol: Risikoanalyse. Fulgt op på
indskærpelse fra forrige kontrolbesøg. Forholdet er stort set
bragt i orden. Følgende er kontrolleret uden anmærkninger:
Virksomhedens risikoanalyse på 3. landsimport af fisk.
Virksomheden har i samarbejde med en egenkontrol konsulent
udarbejdet en risikoanalyse på aktiviteten, men dokumentet er
ikke helt færdigt endnu. Der er risikoanalyse med identificering
af risici og tilhørende styrende foranstaltninger. Disse er
sparsom beskrevet og noge steder, stemmer den styrende
foranstaltning ikke til den identificerede risiko, fx er der under
indkøb identificeret en mikrobiologisk ig kemisk risiko for brug
af ikke autoriserede leverandører. Den tilhørende styrende
foranstaltning "overvågning af produkter/produktgrupper, se
bilag 5 samt procedurer for indkøb". I den skriftlige procedure
er der et længere kapitel med flere ting i forhold til
overvågning af leverandører. Virksomheden er vejledt om at
der skal listes kortfattet de styrende foranstaltninger op for
hver identificeret risiko i selve risikoanalysen, da
egenkontrolprocedurer for gode arbejdsgange i øvrigt ikke er

X

underlagt krav om skriftlighed. Der er påpeget flere steder hvor
det skal tydeliggøres hvad der menes og hvad virksomheden
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skal foretage sig konkret under hver styrende foranstaltning, samt spurgt til relevans flere steder hvor der er
procedurer der ikke relaterer sig til virksomhedens aktiviteter eller de aktiviteter der fremgår i starten af
risikoanalysen, fx forhandling af FKM, hvilket virksomheden ikke gør. Vejledt om at der ikke står nogen steder at
mængden af tilsætningsstoffer skal oplyses af leverandør når det drejer sig om tilsætningsstoffer med
mængdebegrænsninger, alternativt oplysning fra leverandør om EU mængdebegrænsningen og at den
overholdes, da der er importeret fisk med tilsat phosphater. Vurderet som bagatelagtige overtrædelser set ud
fra det der er foretaget siden sidst. Ingen anmærkninger.

04-06-2019

